
THY A.O. Simülatör Teknisyeni Çalışma Arkadaşları Arıyor

Genel Kriterler

T.C. vatandaşı olmak,

01.01.1978 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak,

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

Erkek adaylar için; askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olmak,

B sınıfı ehliyet sahibi olmak,

Vardiya düzeninde çalışmaya uygun olmak,

İyi derecede İngilizce bilmek (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve/veya 
mülakatında başarılı olabilecek),

Son iki yıl içinde alınan dil belgesine (YDS, IELTS - Akademik, TOEFL - IBT) sahip olmak tercih 
sebebidir.

Üniversitelerin aşağıdaki bölümlerinden önlisans derecesinde mezun olmak;

Elektrik-Elektronik,

Elektrik-Elektronik Teknikerliği,

Elektronik,

Elektronik Haberleşme,

Elektronik Teknolojisi,

Elektronik ve Haberleşme Teknolojisi,

Elektronik Yüksek Teknisyenliği,

Endüstriyel Elektronik,

Haberleşme,

Haberleşme Teknolojisi,

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi,

Mekatronik,

Telekomünikasyon,

Teknik Lise veya Endüstri Meslek liselerinin Elektronik, Endüstriyel Kontrol, Mekatronik 
bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir.

Aranan Nitelikler

Bilgisayarlı endüstriyel otomatik kontrol sistemlerinin işletimi ve bakımı konusunda tecrübeli,



Hidrolik, elektromekanik ve pnömatik sistemlerin işletimi ve bakımı hakkında genel bilgi ve tecrübe 
sahibi,

Bilgisayar (PC) donanımları ve PLC konusunda tecrübeli,

MS Office programları konusunda bilgili,

Elektronik kartların ve cihazların tamirinde deneyimli,

Tercihen temel, genel uçak ve aviyonik bilgisi sahibi,

İletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın,

Koşullara kolay adapte olan ve çözüm üretebilme becerisi sahibi,

Öğrenmeye ve kişisel gelişime açık olan,

Kalite güvence sistemlerine aşina olan çalışma arkadaşları arıyoruz.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İnternet 
başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

İlan, yeterli sayıda başvuru alınana kadar yayında kalacaktır.

İlan kriterlerini sağlayan adaylar önce yazılı sınava, başarılı olanlar mülakata davet edilecektir. 
Mülakat aşamasında adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğunu belgelemeleri istenecektir. 
Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.

İlgili pozisyon Uçuş Eğitim Başkanlığı Simülatör Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere 
oluşturulmuştur.

THY A.O. Bay Paramedik Çalışma Arkadaşları Arıyor

Genel Koşullar

T.C. vatandaşı olmak,

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

Askerlik ile ilişiği bulunmamak,

01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak,

Sağlık Meslek Yüksekokullarının Paramedik bölümünden (İlk ve Acil Yardım Teknikerliği ya da 
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği) mezun olmak, (Aynı zamanda Sağlık Meslek Lisesi mezunu 
olmak tercih sebebidir.)

Ambulans kullanabilecek düzeyde en az B sınıfı ehliyete sahip olmak,

Vardiyalı düzende ve İstanbul'da çalışmasına engel bulunmamak.

Aranan Nitelikler



Branşı ile ilgili gelişme ve yenilikleri takip eden,

Dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk alabilen,

Takım çalışmasına önem veren,

Ani durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,

İnsan ilişkileri kuvvetli ve yardımsever

BAY çalışma arkadaşları arıyoruz.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana THY A.O. resmi web sitesi www.thy.com üzerinden 
başvurmaları gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul 
edilmeyecektir.

İlan, yeterli sayıda başvuru alınana kadar yayında kalacaktır.

İlan kriterlerini sağlayan adaylar yazılı sınav ve mülakat aşamalarına davet edilecektir.


